
Záryis a usneseni
z 6. veňejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poffčí

konaného dne 29.6.2a|1 v 16.00 hodin na Obecním ňadě Krá|ovské PoŤíčí

PŤítomno dle presenční listiny 7 zastupitelri, zastupitelé ing. Milan MojŽíš a Bc. Zdena
Gebauerová omluveni.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
VeŤejné zasedění Ťídil starosta obce ing. Ivan Stefan.
ověŤovatelé zápisu č.5 Bc. Zdena Gebauerová, Milan Kováč zápis četli a podepsali.

ověÍovate|é zápisu č. 6: Mašková Jana, Friml Viktor
Návrhová komise: SkÝba Michal. Vlastislav Beránek.

Program:
1. Zahájení (volby návrhové komise a ověŤovatelri zápisu)
2. Návrh nazaŤazení mimoŤádn;ich bodri do programu jedniíní, schválení programu
3. Ústní zprávy starosty
4. Zprávy v;iboru a komisí
5. Závěrečn;f čet obce za rok 20|0
6. Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodďení obce zarok20|0
7. Rozpočtové nnény
8. Smlouva na vydáváni zpravodaje
9.Smlouvy o zÍízení věcnych bŤemen

|0. Zárněr prodeje pozemku |234l|4 o vyměŤe l50 m2 katastr Nové Sedlo
l 1. Pronájem pozemku28|lZ a278l2
12. Prodej části pozemku |9715
13. Pronájem pozemku 449l|
14. Pronájem části pozemku pč:. |42
ts. Žádost Ťeditelky MŠ o pravu rozpočtu
rc. Žadost o dotaci zLeader na softwar a hardwar na Česko-německé naučné

centrum,
1 7. Prominutí DPH odběratel m tepl a za rok 2009
18. Sleva na teplo pro čp. 43,52,53,|93,|96,|97
19. Rrizné

Zahájení
Starosta obce navrhuje zaŤadit do programu mimoŤádné body k jednríní.
Návrh nazaŤazení mimoŤádnfch bodťr do programu jednaní:
1. Darovací smlouva pro město Chodov ve vyši 30tis. Kč na setkání hornickych měst a obcí
ve dnech 16. - |8.9.2011 v Chodově. obec potom bude spolupoŤadatel a jedna zakcí tohoto
setkání proběhne i na statku Bernard.
2. PŤíspěvek svazu včelďŮ ve vyši 20tis. Kč.
3. Pozemky ze SU,a.s. pč. 650,697 /|,707l54a5n8.
4. Prodej časti parcely pě.390ll o vyměÍe cca.35m2



t02t06nt
Zo schvaluje program veŤejného zasedání a doplnění programu o body:
1. Darovací sm|ouva pro město Chodov ve vyši 30tis. Kč na setkání horniclqych měst a
obcí ve dnech 16. - 18.9.2011 v Chodově. obec potom bude spolupoňadatel a jedna
z akcí tohoto setkání proběhne i na statku Bernard.
2. Pňíspěvek sYazu včelaňri ve vyši 20tis. Kč.
3. PozemW ze SIJ,a.s. pč. 650,697 ll,707 l54a5l|8.
4. Prodej části parce|y pč. 390/1 o vyměňe cca.35m2.
pro: 7 proti: . zdůe| se: .

Ústní zprány starosty:
- soutěŽ vesnice desetiletí Karlovarského kraje. 1. Merklín,2. Lomnice,3. TŤi Sekery. obec
Královské PoŤíčí na 4. _ |2. místě, získávétme pohar a dotaci 20.000,-Kč.

- proběhlé akce v obci- kácení máje,jarmark MŠ, |25.qfročí za|oženíškoly, setkání obcí
s názvem PoŤíčí.

- vysledky fotbal _ seznámení s v1fsledky TJ Baník Královské PoŤíčí
- navyšení protipovodřovéltržae, žádost o kolaudaci II. etapy
-stav ve financoviíní obce
. Česko-německé naučné centrum

- proběhla v;fběrováŤizení _ reklamní pŤedměty cca 1 mil. Kč
. dodávky nábytku cca. 250 tis. Kč

- pÍipravují se- zajištění kulturního programu pŤi otevŤení centra cca. 60 tis. Kč
. ubyování pro cca l00 častník cca. 30 tis. Kč
.stravování pro 450 ričastník ca. l65 tis. Kč
. pŤepravné ťrčastnftri tur. pochodu ca. 50 tis. Kč
. odborné korektury textťr, scénáŤťr, vešker;fch inform aci, graťtck;f doprovod
expozice, popisky všech static\fch model cca. 680 tis. Kč

. vyzdoba statku pro slavnostní otevňení cca 30 tis. Kč
- dotace pro podnikatelsk;f inkubátor tradičních Ťemesel v rovni cca 2 mil Kč, smlouva na

pŤípravu zakazky 1. krok cca. 80 tis. Kč, 2. krok cca l50 tis. Kč + 2Yo provize
.Stížnost zastupitelky Bc. Gebauerové na Úrad pro hospodaŤskou soutěž

Dotaz zastupitelky Maškové: Cena za pŤípravu zakazky je vysoká, proč není osloven někdo
jiny, je nutny budovat podnikatelsky inkubátor.
odpověď starosty: Inkubátor podporuje Ťemeslníky' tento projekt je na 2 _ 3 roky, 2. krok se
proplácí, pokud bude schválená dotace.

t03t06t11
Zo bere na vědomí stní zprávy starosty a pověňuje starostu zorganuováním ..yše
uvedenych vfběrovfch ÍÍzení a pověňuje jej podpisem pŤíslušnych smluv na základě
vysledkrl těchto vfběrovfch Íaení. Souhlasí s vypracováním žádostí o dotaci na
podnikate|sky inkubátor a pověÍuje starostu podepsáním sm|uv.
pro: 7 proti: . zdržel se: .

Zprávy v;fboru a komisí:
Kontrolní vybor, p. Beránek _ kontrola pokladní knihy knihovny a bowlingu
Finanční vybor' p. Suchá Závěrečn;i čet obce za rok 20|a, Rozpočtová opatŤení č.6 a č.7,
vysledek pŤezkoumríní hospodďení obce.

Zprávy vyboru jsou pfilohou k zápisu.



104t06t11
Zo bere na vědomí zprátvy vyborri a komisí.
pro: 7 proti: - zdržel se: .

Závěrečny čet obce zarok2010 vysvětlil pfitomn;fm starosta obce. K 31.|22010 je vysledek
hospodaŤení obce .|| 397 610'l0 Kč, z toho 9,6 mil je rivěr na fotbalové hŤiště. PŤedpok|ádá,
žek31.12.2012by mohla byt obec bez dluhu. Nárust majetku obce zarok2010 činí 43327 tis
Kč, bez hodnoty fotbalového hŤiště a Česko.německého naučného centra. K 3l .12.2arc
vlastní obec majetek ve Vyši 460 mil. Kč. PŤíjmy za dolovou činnost trvale klesají.
PŤedpoklad, že v roce 20|| budou činit okolo 5 mil. Kč, je správny.

t05l06nt
ZO schva|uje závérečnf ričet za rok2010 bez vfhrad.
pro: 7 proti: . zdržel se: -

t06l06t1r
zo bere na vědomí vfsledek pňezkoumání hospodaňení obce za rok 2010 kontrolní
skupinou Krajského ňadu Karlovy Vary a neukládá žádná nápravná opatňení. zo
vyslovuje poděkování Ing. Tusinovschi, vedoucí ekonomického odboru, za dobrou práci.
pro: 7 proti: - zdrže| se: .

107 t06n1
Zo bere na vědomí rozpočtové opatňení č.6.
proz 7 proti: - zdrŽe| se: .

108/06/11
Zo schvaluje rozpočtové opatŤení č.7.
pro: 7 proti: - zdržel se:.

Snahou obce je' aby i nadále vycházel obecní zpravodaj' proto starosta doporučuje Zo ke
schválení smlouvu s firmou Žurná| Media, a.S. na vydávání obecního zpravodaje, kter;f bude
vycházet 4 l<rát ročně. Aby naklady byly co nejmenší, bude nutné ťrrmě dodat zpravodaj j1ž
v konečné podobě, proto starosta navrhuje z:tolrit redakční radu, která bude schvalovat
pŤíspěvky do zpravoďaje a dbát navyválŽenost otisknulich materiálti.

109t06t11
Zo schvaluje Smlouvu o dílo s Íirmou ŽunNÁL MEDIA, a.s. na vydávání obecního
zpravodaje, pověňuje starostu podpisem smlouvy a volí redakční radu ve složení Ing.
Ivan Stefan, Viktor Friml, Iveta Suchá.
pro: 7 proti: . zďržel se: .

t10t06nt
Zo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zíízení věcného bňemene a souhlasu se
zÍuením stavby s firmou GasNet, s.r.o. na 6 RD pč. 354.
pro: 7 proti: . zdržel se: -



ttu06nt
Zo schvaluje Sm|ouvu o zťlzení věcného bňemene se společností Črcz Distribuce' a.s. na
pozem|cy p.č,. 32613, 32813, 328|8,328l|2 a 331 pro stavbu vzdušné vedení VIY, stavba
Královské PoÍíčí' so 402 vVl\.
pro: 7 proti: - zdrŽel se: -

Ředitelství silnic a dálnic ČR poŽádalo obec o prodej pozemku, ktery vlastní v katastru Nové
Sedlo, k vystavbě R6. Starosta navrhl zastupitel m, aby byl vyhlašen záměr prodeje tohoto
pozemku, jelikožtato stavba je pŤínosem pro nráš kraj.

112t06t11
Zo schva|uje zámér prodeje pozemku |234114 o vfměňe 150 m2,katastr Nové Sedlo a po
uptynutí lh ty pro vyvěšení pověĚuje starostu podpisem kupní smlouvy.
pro: 5 proti: 2 zdrže| se: .

Záměry k prodeji a pronájmrim byli vyvěšeny na riŤední desce.

113t06ltt
ZO schvaluje pronájem pozemkrim. 28112 a 27812 jedinému zájemci, společnosti ERT
PRESS s.r.o. za cenu 3'. Kč za m2Írok v pňípadě, že pronájem pozemkri nebude bránit
ve qfstavbě protipovodĎové hráze.
pro: 7 proti: . zďržel se: .

tl4t06nt
Zo schvaluje prodej části pozemku pč. 19715 o vfměŤe 105 m2 jedinému zájemci, firmě
Toreal, spol.s.r. o. za cenu 200,- Kč, za m2.
pro: 7 proti: . zdržel se: .

115t06nL
Zo schvaluje pronájem pozemku pč.449l1 o vyměÍe 2166 m2 jedinému zájemci' panu
Vladimíru Kanalašimu za cenu 1'- Kč za mZlrok.
pro: 7 proti: . zdržel se: .

Ve věci pŤidělenízahrady se ing. Ivan Stefan cítí podjaty,proto nebude hlasovat.

116t06t11
Zo schvaluje pronájem části pozemku pč.142 o vyměÍe 54m2 k zahrádkáňskym rÍčelrim
panu Vojtěchu Slepčikovi, Dlouhá 7l,Krá|ovské Poňíčí.
pro: 6 proti: - zďržel se: - nehlasoval: ing. Ivan Stefan

Na minulém zasedaní byl odloŽen bod na pravu a navyšení rozpočfu MŠ. Na toto veŤejné
zasedání byla pozvána Ťeditelka MŠ p. JiŤina Kurcová, aby zasfupitelťrm objasnila, proč žádá
a nav;išenírozpočtu, kdyžna4. zaseďání ji byl schválen pŤevod fin. prostŤedkri namzdy. Paní
Kurcová sezniímila zasfupitele, proč o tento pŤevod žáda|a.

tt7 /06ttl
Zo schvaluje pravu a navyšení rozpočtu finančních prostňedkri MŠ pro rok 2011 o
30 820'-Kč, z drivodu pohledáv|<y za nedoplatek školní zahrady.
pro: 7 proti: . zdržel se: .



V 18.00 hodin odchár;i zasfupitelka Iveta Sucha' je omluvena starostou obce.

118t06111
Zo revokuje usnesení č.90/04ll| a ukládá starostovi dohodnout odstoupení od smlouvy
bez sankčních poplatkri.
pro: 5 proti: . zdrže| se: 1

119t06nr
?o schvaluje podání žádosti o dotaci zLeaďer na dodávku softwaru a hardwaru pro
Cesko-německé naučné centrum a pověÍuje starostu zajistit nové vyběrové Íízení a
podepsat smlouvu s vítěznou firmou a stanovuje vyběrovou komisi ve stávajícím složení
Beránek' Mašelq ing. Stefan, S|ryba.
pro: 6 proti: - zdržel se: -

NedopatŤením nebylo doričtováno DPH |49 969,. Kč za rok 2009 některym odběratel m
tepla. Na tuto chybu pŤišla Správa majetku Královské Poiíčí s.r.o. až v letošním roce. Pokud
by se neschválila sleva, musela by obec dodatečně tyto částky vymáhat od odběratelti.
Dotaz p. Vacek: Jak se pŤišlo na futo častku?
odpovídá p. Špak, Ťeditel Správy majetku Královské Poffčí s.r.o.: Na futo chybu se pŤišlo pŤi
kontrole a bylo zjištěno, že nebylo ričtovarro DPH u někteqfch odběratel tepla.

120t06t11
ZO souhlasí s poskytnutím slevy na dodávce tepla pro obyvate|e za rok 2009 ve Yyši
l49 970,.Kč d|e pňílohy.
pro: 6 proti: . zdržel se: .

Správa majetku Královské PoŤíčí s.r.o. navrhuje slevu na teplo za rok 20|0 někter m
odběratelrim tepla. Drivodem je technicky stav objektti. Aby v pŤíštím roce se již tato situace
neopakovala navrhuje:
čp. 196. vyměnit okna' stávající jsou nevyhovujíci azatep|ení p dy,
čp. 43,52,53 _ zatep|eru p dy, zatep|eru oken z vnější strany'
čp. l97 _zde je problém s kanalizací, je nutné ho vyŤešit
čp. 193 - zatep|ení p dy, technick;i problém je velikost chodeb.
od 1 .7.201 1 budou namontovány digitální měŤiče tepla.
Nejhorší sifuace je na č:p. |96.
Dotazy
p. Písď: Máme namontované měŤáky, ale ne všude byly vyměněny ventily.
p. starosta: obratte se na Správu majetku, ta bude tento problém Ťešit.
p. Reitmeier: Budou se montovat měŤiče tepla všude?
p. starosta: Ne pouze u jmenovan;ich objektu.

t21t06trl
ZO schvaluje slevu 80427,. Kč odběratelrim tepla za rok2010 nás|edovně:
. čp. 43,52,s3 - 9064,.Kč,
. čp 193 - 30 669'. Kč'
- čp. |96 - 24 937,- Kč,
. čp. 197 _ 15 757'-Kč.
pro: 5 proti: - zdržel se: 1



D2tA6nt
Zo schva|uje dar ve ..yši 30 000'. Kč městu Chodov na poňádání setkání horniclcfch
měst a obcí ve dnech 16.-18.9.2011 v Chodově.
pro: 5 proti: . zdůel se: 1

Kroužek mlad;ich včelaŤri, ktery sídlí na statku Bernard, požádal o poskytnutí pŤíspěvku na
zájezd do včelďského mtJzea.

123t06111
Zo schvaluje pňíspěvek Svazu včelaŤri ve vfši 20 000'- Kč.
pro: 5 proti: - zdůel se: 1

124t06t11
Zo vyhlašuje záměr prodeje nebo směny pozemkri pč. 650/69711,70715 a 405/18.
pro: 6 proti: - zdrže| se: -

Martželé ZdeĎkovi požádali o prodej pozemku u jejich rodinného domu. Záměr prodeje byl
vyvěšen na Ťední desce.

t25t06t1r
ZO schvaluje prodej části pozemku pč. 390|| o vfměňe cca. 35 m2 manželrim lreně a
Miroslavu Zdeřkovfm za cenu 70r Kč á m2, dá|e budou pňipočteny náklady na
zhotovení geometrického plánu.
pro: 6 proti: - zďrŽel se: -

Diskuze:
p. Slama. Dětské hŤiště je v katastrofalním stavu a nové ukotvení je neberyečné.
odpověď p. Skyba: DŤevo bylo uhnilé, muselo se to zabetonovat, nové ukofuení je v poŤádku.

p. Slama- Je potŤeba vyměnit prknana stolech a lavicích, která jsou u domri.
p. starosta: Již Se na tom pracuje.

PŤítomno dle presenční listiny 16 občan .
VeŤejné zasedéní skončilo v l 9.20 hodin.

Zapsa|a: Frímlová
Zápis vyhotov en | .7 .201|

$,u
Michal Skfba
místostarosta

f irnc"i



ověŤovatelé zápisu č.6 Mašková Jana lru



Zápis z jednání kontrolního vyboru dne 20.6.2011 na oU

v Královském Poňíčí

PŤítomen pan Beránek, Kováč apant Mďková

Kontrola hospodaŤení Bowling' sauna a fitness

Kontrola se zaměŤila na vedení pokladní knihy. Pokladna je vedena správnym zprisobem dle

zákona o rjčetnictví č. 563l1991 Sb. Za sledované měsíce leden a květen b),iy vybrány tržby

Za Saunu \'e ryši 25.381,82 Kč' bowling 88.905'-- Kč a fitness 6.000'-- Kč. Prrjmy ztržeb
jsou odvedeny do pokladny obce ke konci kazdého měsíce. Tržby klesly o 12.089,-. Kč oproti

pŤedcho ztrnu roku 201 0'

Zapronájem baru v bowlingu byl zaplacen nájem ve vyši 10.000'.- Kč. Ztoho byl zaplacen

dluh, lceď byl k 3I.12.2010 ve \Yši 9.500,-- Kč. Zbytek je na nájem ietošního roku. Byla

zas\aná upomínka pro neplacení nájmu v čas.

Kekontro lovanémudni jsounák lady-_za*mre@-.Kč,zá1ohynaspot iebu
elektrické energie 4I.460,-- Kč (nrěsícr =áo1la:69*$-"- Kč), za sIužby (rozbor bazénové

l'od1') l'e vyši 8.870,-- Kč a opravy (v-yměna potrubí wlrirpool) ve V ši 5.434,.-Kč,

V Královském PoŤíčí dne20.6.2011

Vlastislav Beránek
PŤeds eda kontrolrrího vyboru



Zápis z jednání kontrolního vyboru dne

v KráIovském Poňíčí

20.6.2011 na oÚ

PŤítomen pan Beránek, Kováč a paní Maškova

Kontrola hospo daĚení knihovny

Kontrola se zaměŤila na čerpání rozpočtu a vedení pokladní knihy. Pokladní kniha je Ťádně

vedena v souladu Se zákonem o ťrčetnictví č. 56311,991 Sb. Knihovnice odvádí pŤíjmy ke

konci každého měsíce do hlavní pokladny obce, kIeré vybrala za upomínl'7 a registrace. Za

měsíc leden a iolěten bylo vybráno t.125,--Kč za registrace. Dále knihovna obdrŽela frnarrční

dar ve 
"yši 

400,-. Kč. Rozpočet se čerpá na nákup knih, materiálu, sluŽby, pohoštění a ceny

pro děti. Za sledované období byly nakoupeny knihy v hodnotě 8.610,70 Kč. Materiál

v hodnotě 8.531,50 Kč a pohoštění pro děti ve vyši 936,-- Kč.

V knihovně Se konají pravidelně vystavy knih, fotografii a podobně. Letos měl l,ystar.rr

obrazri i místní občan pan Ladislav Vondra. Knihor,nice porádá pro místní děti ruz-né ht1',

soutěže a to jak v ránrci obce, tak i celostátní projekry napŤ. ,,Noc s Andersenem.. na téma

Chlebor,á Lhota nebo ,,HrY bez hranic.., }deré se uskutečnili v Chebu dne 2l.5.201 i na téma

,,Clreb - starobylá tvár, mladé Srdce...

V Královském Poríčí dne20.6.20II

Vlastislav Beránek
PŤedseda kontrolního vyboru



Zápis
z jednání finančního vyboru ze dne 29.6.2011

PĚítomni: VikÍor Friml, Suchá Iveta
Host: Ing. Ivan Stefan, starosta obce

1/ Komise projednala závérečny ričet obce Královské PoŤíčí zapÍítomnosti starosťy ing. Ivana
Stefana. Konstafuj e, že dochází k poklesu pŤíjmri obce ztěžby nerostti a tím k nutnosti zajistit
v pfištích letech risporné hospodďení. Schodkov'.i rozpočet byl vykryt věrem na vystavbu
fotbalového hŤiště az pŤebytku z minul;ich let. Bude nutné Z\ďšit risilí na uhrazení
pohledávek, kde častka zanájemné k 3|.12.2011 činila 872tis. Kč. o proti roku z0a9 došlo
k nárustu majetku obce o 43 327,. Kč.
Finanční vfbor doporučuje schvá|tt závěrečny rÍčet obce za rok2010 bez vyhrad.

2/ Rozpočtové opatňení č. 6 bere qfbor na vědomí a rozpočtové opatňení č. 7 doporučuje
vfbor zastupitelstvu ke schvá|ení.

3/ Finanční bere na vědomí kladny vysledek pŤezkoumání hospodďení a vyslovuje
poděkov žní pani Tusinovsché za dobré vedení ričetnicfuí obce.


